أبرز أحداث أغسطس وسبتمبر 2020

رسالة المدير التنفيذي
في منظماتنا..
ال يمكننا أن نتحمل المساءلة التامة تجاه األشخاص الذين نعمل معهم دون أن نفكر جديًا في الطريقة
المناسبة للتعامل مع العنصرية والتمييز العنصري في منظماتنا على وجه الخصوص ،وفي القطاع
اإلنساني بشكل عام.
على مدار األشهر العديدة الماضية ،القت حركة " "Black Lives Matterالتي تعني "حياة السود
عضوا في اللجنة الدائمة المشتركة بين
مهمة" أصدا ًء واسعة في قطاع اإلغاثة اإلنسانية ،وباعتبارنا
ً
الوكاالت ( ،)IASCفإننا في إكفا نعيد التأكيد على تعهداتنا بعدم التسامح مطلقًا مع العنصرية والتمييز
العنصري ،والتزامنا التام والجدي بالقضاء على هذه السلوكيات .كما قامت إكفا باتخاذ المزيد من
اإلجراءات الرامية إلى مواجهة العنصرية والتمييز العنصري في أماكن العمل ،وفي عالقات الشراكة،
ضا أثناء مهام األعضاء في الميدان على أرض الواقع.
وأي ً
إن المستقبل الذي نريد أن نجسده من خالل رؤية إكفا  2030ينبغي أن يبرز أهمية التنوع من خالل
اعتماد مبدأ الشمولية بشكل نشط على جميع المستويات؛ لدى أعضائنا ،وفي أماكن عملنا ،وعن طريق
اعتماد طرق العمل شمولية ومتنوعة.
ةمن نفس المنطلق ،ال يمكننا أن نتحمل المساءلة التامة دون أن نفكر جديًا في ..كيفية تعاملنا مع االستغالل
واالنتهاك والتحرش الجنسي ( ،)SEAHحيث أشار البيان الجماعي الذي ألقته المنظمات غير الحكومية
في االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين إلى الجهود المبذولة من
أجل الحد من حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي ( )SEAHواالستجابة لها .كما ستتناول
هذه النشرة الشهرية "صندوق أنشطة التواصل واالتصاالت مع المجتمع بين الوكاالت بشأن الحماية من
االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( ،") PSEAبقيادة إكفا والمفوضية السامية لشؤون الالجئين.
ولذلك ،يضع المتضررون من األزمات كامل ثقتهم بنا ،مما يستدعي أن نتحلى بالحزم في جميع األوقات
عند التعامل مع حاالت االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي ( )SEAHعلى جميع المستويات .إن
االتهامات األخيرة التي انتشرت في جميع وسائل اإلعالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية األسبوع
الماضي ما هي إال تذكير آخر بضرورة استئناف العمل القائم ،حيث ينبغي أن ال نفصل بين مسؤولياتنا
وما نملك من صالحيات وثقة اآلخرين بنا وضرورة التعامل مع حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش
الجنسي ( )SEAHبأي حال من األحوال.
يتعرض األشخاص الذين يجب علينا حمايتهم للضرر نتيجة تعرضهم لالستغالل واالنتهاك والتحرش
الجنسي ( ،)SEAHاألمر الذي من شأنه تهديد الثقة والمصداقية التي نتمتع بها في عملنا في مجال
صا مع األزمة الراهنة في قطاعي الصحة واالقتصاد التي تسببت في وضع المزيد من
اإلغاثة ،خصو ً
الضغوط على كاهل المنظمات اإلنسانية غير الحكومية من أجل تقديم المساعدة اإلنسانية الفعالة والقائمة
على المبادئ.
كما تتعرض المنظمات غير الحكومية إلى الضغوط من أجل االرتقاء بمستوى أدائها لتكون في مصاف
الجهات الفاعلة الرئيسية وتلبية التوقعات وبناء نظام أكثر قدرة على الصمود في المستقبل ،ويتضمن
مجموعة من االبتكارات والتحسينات القيّمة التي تعزز من طريقة عملنا وتعايشنا ومعاملتنا لبعضنا البعض.
وللتمكن من تحقيق ما نرمو إليه ،يجب علينا مواصلة جهودنا من أجل تحسين مستوى التزامنا بالمبادئ
في منظماتنا والقطاع اإلنساني ،واتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لضمان استمرارنا في المحافظة على
الثقة التي وضعها اآلخرين فينا.

إغناسيو باكر
المدير التنفيذي| إكفا
أخر أخبار إكفا
 .1أعضاء جدد :يسر إكفا أن تعلن عن انضمام مجموعة جديدة من المنظمات إلى شبكة إكفا:
•
•
•
•

العمل من أجل السالم ( ،)Act for Peaceأستراليا
مؤسسة بناء للتنمية ،اليمن
 ،Globalt Fokusالدنمارك
مركز جنيف للدراسات اإلنسانية ،سويسرا.

للمزيد من المعلومات عن عضويتنا ،الرجاء النقر على هذا الرابط أو التواصل مع
.fiona.wilkie@icvanetwork.org
 .2آخر أخبار موظفي إكفا:
يسعدنا ويسرنا أن نرحب بممثلنا اإلقليمي الجديد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،السيدة كيا ساها-
شودهوري ،حيث ستبدأ مهام عملها في الخامس عشر من شهر أكتوبر في بانكوك ،تحت مظلة شبكة
حقوق الالجئين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (،)APRRN
وغادرت إيزابيل سوسير ،مدير الشؤون المالية واإلدارة منذ عام  ،2017عملها لدينا ،حيث نتمنى لها كل
التوفيق في مساعيها الجديدة!
 .3وظائف شاغرة:
•

العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية في مجال القيادة اإلنسانية (منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا) :استشارات في مجال البحث والتوثيق .تبحث إكفا عن خبير استشاري للتعاقد
معه لفترة قصيرة من أجل تقديم دورة تدريبية حول مهارات التنسيق المصممة لشبكات المنظمات
الوطنية السورية غير الحكومية (ألعضاء األمانات ومجالس اإلدارة) ،حيث ستركز هذه الدورة
التدريبية على هيكل التنسيق اإلنساني الوطني واإلقليمي والدولي ،والتنسيق المشترك ،ومهارات
التمثيل والتواصل ،والتأثير في العمليات اإلنسانية .يمكن االطالع على وثيقة المعايير المرجعية
من خالل موقع إكفا اإللكتروني وموقع شبكة اإلغاثة.

•

استشارات في التدريب اإللكتروني على تطوير وتيسير التدريب على مهارات التنسيق المشترك.
تبحث إكفا أيضًا عن خبير استشاري في أبحاث العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
في مجال القيادة اإلنسانية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .يمكن االطالع على وثيقة
المعايير المرجعية من خالل موقع إكفا اإللكتروني .ومن هنا ،ندعو أعضائنا المحليين وممثلي
محافل المنظمات غير الحكومية للمساهمة في هذه األبحاث من خالل ما يملكونه من معرفة
وخبرات ومشاركات كأعضاء في الفريق االستشاري لهذا البحث الهام .إذا كنت مهت ًما بالمشاركة،
يرجى التواصل مع .stephanie.yousef@icvanetwork.org

 .4صفحة مصادر إكفا بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد :"19-

تحتوي صفحة مصادر إكفا الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد "19-على مجموعة من
اإلرشادات التوجيهية ،واألدوات ،والبيانات ،والورقات البحثية ،والروابط الهامة المتعلقة بجائحة كورونا
التي يعاني منها العالم اليوم .
 .5جلسات أعضاء إكفا :مستقبل تعاوني من أجل العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ
على مدار األشهر الماضية ،ساهم أكثر من  %80من أعضائنا في إعداد إستراتيجية إكفا  .2030وللذك
فإننا نتقدم بالشكر للجميع لما قدموه من مساهمات ومدخالت سوا ًء من خالل االستبيان ،أو المقابالت،
أو اجتماعات األعضاء اإلقليمية ،أو جلسات األعضاء في سبتمبر.
هذا وقد شهد شهر أغسطس انعقاد اجتماعات إقليمية :اجتماع األعضاء والشركاء في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا المنعقد في  12أغسطس واشتمل على جلسة حول أولويات واتجاهات التمويل،
ويمكن االطالع على تقرير االجتماع من هنا .بينما عقد االجتماع الثاني في  26أغسطس بين األعضاء
في منطقة إفريقيا للتعرف على أوجه التعاون وكيف يمكن أن يعمل أعضاء إكفا على تعزيز تواجد الشبكة.
كما شهد الثاني والثالث من شهر سبتمبر انعقاد جلستين عبر اإلنترنت ألعضاء إكفا ،لتستبدل فعالية يوم
األعضاء ،والتي كان من المقرر عقدها في شهر مارس لمدة يوم واحد .وتأتي هذه الجلسات المنعقدة عبر
اإلنترنت في وضع يختلف تما ًما عن الوضع في مارس الماضي.
قام األعضاء خالل الجلسات المنعقدة في شهر سبتمبر ببحث عدة مواضيع شملت أسباب تغير المناخ،
وعدم المساواة ،ونقل السلطة والتكنولوجيا .فنحن نعلم ديناميات األزمات الراهنة ،وندرك تما ًما ّ
أن الجائحة
الحالية ستتسبب في انتشار الجوع وزيادة الحاجة إلى الحماية .كما دارت المناقشات في الجلسات الفرعية
حول االعتبارات االستراتيجية للتغيرات البيئية  ،وإشراك القطاع الخاص ،والتكنولوجيا واالبتكار في قطاع
العمل اإلنساني ،إلى جانب المنفعة القائمة على التعاون ،والتنمية اإلقليمية ،وإشراك األعضاء ،وإمداد إكفا
بالموارد.
من المتوقع أن تكون مسودة اإلستراتيجية متاحة بحلول نهاية هذه السنة ليستعرضها األعضاء قبل أن
تعتمدها الجمعية العامة في مايو .2021
التهجير القسري
 .6مركز البيانات المشترك بين البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حول التهجير
القسري:
شاركت إكفا وعدد من أعضائها في االجتماع الثاني للمجلس االستشاري اإلستراتيجي لمركز البيانات
المشترك ( )JDCبين البنك الدولي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين حول التهجير القسري المنعقد
في  27أغسطس ،أي بعد مرور سنة من إطالق المركز .وكان هذا اللقاء بمثابة فرصة للتعرف على
أحدث التطورات في برنامج عمل المركز ،ومناقشة إستراتيجية المركز للسنوات الثالثة القادمة،
واستكشاف فرص الشراكة ،والخطوات التالية .كما انتهز المركز هذه الفرصة إلطالق موقعه اإللكتروني.
للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع .jerome.elie@icvanetwork.org
 . 7االجتماع التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين (:)UNHCR
قامت إكفا بتنسيق عملية صياغة اثنين من بيانات المنظمات غير الحكومية وتقديمهما خالل االجتماع
التاسع والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون الالجئين ( 17-16سبتمبر) ،وذلك بفضل
مساهمات المنظمات غير الحكومية .وقد ركزت هذه البيانات على الجهود المبذولة للحيلولة دون وقوع
حوادث االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي واالستجابة لها ،باإلضافة إلى آخر التطورات في الصفقة

الكبرى .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع jerome.elie@icvanetwork.org
و.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 .8جلسة إحاطة غير رسمية بشأن متابعة المنتدى العالمي لالجئين واالتفاق العالمي بشأن الالجئين:
نظمت المفوضية السامية لشؤون الالجئين في  28سبتمبر جلسة اإلحاطة غير الرسمية الثالثة في هذه
السنة لمتابعة أعمال المنتدى العالمي لالجئين ،مع التركيز بوجه خاص على المبادرات المرتبطة باالتفاق
العالمي بشأن الالجئين .وبهذه المناسبة ،قدمت إكفا بيان المنظمات غير الحكومية الذي سلط الضوء على
الرسائل الرئيسية ،خاصةً تلك المتعلقة بجائحة كوفيد ،19-ومشاركة األطراف المعنية المتعددة ،ومنصات
الدعم الثالثة ،ومجموعة دعم قدرات استيعاب طالبي اللجوء .يمكن االطالع على البيان من خالل هذا
الرابط .كما ستتم مشاركة المذكرات التفصيلية مع أعضاء إكفا قريبًا ،واالطالع على جدول عمل المفوضية
والعرض التقديمي المستخدم في هذه المناسبة من هنا  .للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
 jerome.elie@icvanetwork.orgو.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 . 9المشاورات السنوية بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمات غير الحكومية30-29 :
سبتمبر
شاركت إكفا مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في تنظيم المشاورات السنوية اإللكترونية لهذا العام،
حيث شارك فيها ممثلون من أكثر من  110منظمة ،واجتمعت فيها المنظمات غير الحكومية ،والمنظمات
التي يقودها الالجئون ،والمفوضية السامية لشؤون الالجئين لتبادل وجهات النظر حول موضوع "االستجابة
إلى الجائحة" ،في مجاالت مثل القدرة على الصمود والشمول ،واالعتبارات المتعلقة بالحماية ،والعمل
بشأن تغيير المناخ  .كما انعقدت فعالية جانبية في إطار المشاورات بعنوان "اتفاقيات الشراكة أثناء
الجائحة" ،وذلك في  28سبتمبر .ومن المقرر عرض النتائج الرئيسية للمشاورات ،بما في ذلك التوصيات،
خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية ،كما ستساهم التوصيات في إثراء الحوار مع المفوض السامي
حول تحديات الحماية في عام  . 2020للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع
 jerome.elie@icvanetwork.orgو.Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
 .10الفائزون بجائزة يانسن:
تتوجه إكفا بخالص التهنئة إلى مايرلين فيرجارا بيريز ،الفائزة بجائزة يانسن التابعة للمفوضية السامية
لشؤون الالجئين لعام  .2020تعمل مايرلين مع منظمة  Renacer Fundationaغير الحكومية،
وهي ناشطة كولومبية كرست جهودها للدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان ،والمساعدة في تحديد حوادث
العنف الجنسي واالتجار بالبشر وحماية األطفال منها على مدار أكثر من عشرين سنة .تم أيضًا اختيار
أربعة فائزين إقليميين .للمزيد من المعلومات حول جائزة يانسن والفائزين بها لهذه السنة ،انقر هنا.
 .11المهاجرون في األوضاع الهشة:
حرائق جزيرة لسبوس اليونانية في  8سبتمبر تجدد الحاجة الملحة إلى تناول قضية الحصول على
اللجوء في أوروبا.
•
•

•

أصدرت لجنة عمل المجتمع المدني بيا ًنا دعت فيه حكومة اليونان واالتحاد األوروبي إلى توفير
الدعم اإلنساني والحقوقي على الفور لضحايا كارثة مخيم موريا.
كما أصدرت المفوضية األوروبية في سبتمبر ميثاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء ،يتألف من
خطاب وتسعة صكوك مقترحة .يمكنكم االطالع على المزيد من هنا .وتعمل إكفا حاليًا على
التواصل مع أعضائها من أجل تجميع ومشاركة أية تحليالت ذات صلة للميثاق من منظور
المنظمات غير الحكومية.
وفي  22سبتمبر ،قامت كل من منظمة أوكسفام الدولية ومنظمة  WeMoveEuropeعن
طريق شركة  De Brauw Blackstone Westbroekالدولية للمحاماة برفع شكوى إلى

المفوضية األوروبية التخاذ اإلجراءات الخاصة بالتجاوزات ضد دولة اليونان بسبب خرقها
المنهجي لقوانين االتحاد األوروبي في سبل تعاملها مع األشخاص الساعين للحصول على اللجوء.
انقر هنا لالطالع على نص الشكوى القانونية.
سلسلة استعراض أهداف االتفاق العالمي بشأن الهجرة
قام كل من منتدى الالجئين في آسيا ( ،)MFAو المركز عبر اإلقليمي لالجئين والمهاجرين (،)CCRM
باالشتراك مع المنتدى العالمي لبحوث الشتات وعبر الحدودية ( )GRFDTولجنة عمل المجتمع المدني،
بتنظيم سلسلة من  23نقاش أسبوعي الستعراض التقدم المحرز على المستوى العالمي في هدف من
األهداف الثالثة والعشرين لالتفاق العالمي بشأن الهجرة ( ،) GCMحيث ستمنح هذه النقاشات المجال
لألطراف المعنية المتعددة من أجل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من أهداف االتفاق ،وتبدأ
الجلسات في أوائل شهر سبتمبر وتستمر في كل ثالثاء حتى  16فبراير ،2021 ،عن طريق تطبيق
 .Zoomللمزيد من المعلومات ،انقر هنا.
احفظ الموعد :جائحة كوفيد 19-واالتفاقين العالميين بشأن الالجئين والهجرة .ما الذي سنتعلمه وما
هي سبل المضي قد ًما؟
قام المجلس النرويجي لالجئين ومركز الهجرة المختلطة ( )MMCبإعداد دراستين للنظر في تأثير جائحة
كوفيد 19-على االتفاق العالمي بشأن الالجئين ( )GCRواالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة
والنظامية ( ،)GCMبالترتيب ،ومن المقرر عرض النتائج خالل ندوة إلكترونية مشتركة بين
عصرا بتوقيت
المؤسستين في  14أكتوبر  .2020التسجيل مفتوح حتى يوم  13أكتوبر ،الساعة 5:0
ً
جرينتش.
شبكة األمم المتحدة للهجرة :استبيان المسارات المعتادة للمهاجرين في األوضاع الهشة
ساهمت إكفا في وضع استبيان حول الممارسات القائمة في "القبول واإلقامة" واستخدامها ،ويأتي هذا
االستبيان كأحد نتائج خطة عمل الفريق العامل الثالث لشبكة األمم المتحدة للهجرة ،والذي تأسس بهدف
إيجاد سبل جديدة وتيسير الوصول إلى القبول واإلقامة بشكل قانوني على أسس من الرحمة واإلنسانية
وحماية حقوق اإلنسان ،ومن ثم الحد من المخاطر وجوانب الضعف التي يواجهها المهاجرون في مختلف
مراحل هجرتهم ،بما في ذلك تدفقات الهجرة المختلطة .يسعى هذا االستبيان إلى مواصلة تنفيذ هذا الهدف
عن طريق تحديد الممارسات الواعدة القائمة في هذه المجاالت ،إلى جانب التماس المعلومات إلى الحد
الذي يستطيع معه المهاجرون االستفادة من هذه الممارسات.
التمويل
 .12الفريق الخامس التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والمعني بالنتائج ( :)RG5استأنف
الفريق الخامس المعني بالنتائج االجتماع في  22سبتمبر بعد انتهاء عطلته الصيفية في أغسطس ،وقام كل
من إكفا ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAالمشاركان في رئاسة الفريق بعرض آخر التطورات
المتعلقة بمستقبل هياكل فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بما في ذلك األولويات
المستقبلية للفريق الخامس ،وذلك في أعقاب اجتماع الرؤساء المشاركين في إدارة فرق النتائج األسبوع
الماضي ،وستواصل فرق النتائج اآلن عملها حتى انتهاء سنة  2021على األقل ،مع استعراض الهيكل
المقرر انعقاده في منتصف السنة .وبالنسبة للفريق الخامس المعني بالنتائج ،سيتم استئناف العمل على
تحسين مجاالت التركيز الحالية ذات األولوية لعام  ، 2021لتشمل قضايا تمويل الترابط ،والتمويل الجيد
(المرن ،متعدد السنوات) ،و تنسيق وتبسيط األنظمة .وقد تم التواصل مع الفريق المعني بالسياسات التنفيذية
والمناصرة ( )OPAGبشأن هذه األولويات  ،وكانت التغذية الراجعة إيجابية ،كما سيعمل الفريق الخامس
المعني بالنتائج على مدار األسابيع القادمة على تحديد البنود الداعمة المقرر إنجازها لعام  .2021سيكون
العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية من بين مجاالت التركيز الخاصة بالفريق في الربع النهائي

من  ، 2020وذلك بهدف تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في الفريق ووضع خطة إلشراك
الشركاء المحليين والوطنيين في تنفيذ البنود المقرر إنجازها.
 .13المرونة في التمويل في ظل جائحة كوفيد  :19-إن أحد مجاالت التركيز الرئيسية في مجال التمويل
بالنسبة إلكفا ،وبالنسبة للفريق الخامس المعني بالنتائج أيضًا ،تحت مظلة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية
العالمية لجائحة كوفيد 19-هي توفير تدابير مرونة التمويل من أجل تقليل العبء اإلداري التفاقيات
الشراكة ،وقد أسفر هذا العمل عن رسالة المناصرة الموجهة إلى الجهات المانحة ،والتي تالها االتفاق
على تدابير المرونة فيما بين أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في يونيو الماضي .أما بالنسبة
للربع األخير من  ، 2020فإن إكفا ستواصل دعم جهود مرونة التمويل من خالل ما يلي:
•
•

•

الحوار مع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت من أجل تقييم تدابير المرونة الحالية
والتي ينبغي تحويلها إلى ممارسات موحدة.
مشاركة الفريق الخامس المعني بالنتائج والتابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مع مجموعة
الجهات المانحة اإلنسانية الجيدة لمناصرة تبني الجهات المانحة لتدابير المرونة التي وضعتها
اللجنة.
المشاركة مع الزمالء من المنظمات غير الحكومية من أجل تحسين عملية تجميع البيانات الكمية
المتعلقة بمرونة التمويل وطرق تدفقه من الجهة المانحة إلى ميدان العمل.

 .14مستقبل الصفقة الكبرى .استنادًا إلى الحوار القائم حول مستقبل الصفقة الكبرى والذي انعقد في
أعقاب االجتماع السنوي في يونيو  ،2020قامت إكفا واللجنة التوجيهية لالستجابة اإلنسانية ()SCHR
ومنظمة إنترأكشن ( )InterActionومنظمة فويس ( )Voiceبإصدار بيان مشترك من شبكات المنظمات
غير الحكومية متاح لالطالع من هنا .وستواصل إكفا العمل مع األطراف الموقعة على الصفقة الكبرى
على مدار الشهور المقبلة من أجل تحديد مسار مستقبلي واضح للصفقة الكبرى ،ومن بين أولويات إكفا
في هذا الصدد :الحفاظ على المنصة الفريدة المكونة من الجهات المانحة ،ووكاالت األمم المتحدة،
والمنظمات غير الحكومية؛ وتحسين االلتزامات األساسية ووضعها على رأس األولويات؛ ودعم القضايا
األساسية مثل مشاركة المخاطر ،وتمديد الحوار حول سبل تكييف الصفقة الكبرى من أجل الحفاظ على
أهميتها قدر اإلمكان.
 .15صناديق التمويل المشتركة اإلقليمية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية :من بين الحلول
المقترحة في إطار الجهود المبذولة ل منح المنظمات غير الحكومية إمكانية الحصول على التمويل بموجب
خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد 19-تأسيس صندوق تمويل إقليمي مشترك على غرار
نهج صندوق التمويل القطري المشترك القائم بالفعل ،وقد اقترح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في البداية
تجربة صندوق التمويل اإلقليمي المشترك في إقليم الساحل ،ويعمل المكتب اآلن مع الجهات المانحة على
تقييم إمكانية تمويل اإلطالق التجريبي للصندوق في  . 2021يختلف هذا النهج عن مخصصات الصندوق
المركزي لمواجهة الطوارئ لالتحاد الدولي للهجرة والمنظمات غير الحكومية ،وسيفتح المجال أمام
شركائنا من المنظمات غير الحكومية (الدولية والمحلية) للحصول على التمويل المشترك التابع لمكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية في المواقع القطرية دون الحاجة لوجود صندوق تمويل .ستتم مشاركة المزيد من
التفاصيل عند توفرها من خالل قائمة العناوين البريدية لمجموعة العمل التابعة إلكفا والمعنية بالتمويل
اإلنساني.
التواصل
يرجى
اإلنساني،
التمويل
حول
المعلومات
من
للمزيد
 Jeremy.Rempel@icvanetwork.orgو.Alon.Plato@icvanetwork.org
التنسيق

مع

 .16أحدث تطورات خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد19-
التقرير المرحلي لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لجائحة كوفيد :19-اإلصدار الثاني 31 ،أغسطس
 .2020يلخص هذا التقرير المرحلي االستجابة الجماعية لآلثار اإلنسانية لجائحة كوفيد 19-في  63بلد
تغطيها خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ،وي عرض آخر تطورات سياق العمل ،وأمثلة للطرق التي يواصل
بها الشركاء من المنظمات اإلنسانية تكييف استجاباتهم الميدانية ،والتركيز على مجاالت الحماية واألمن
الغ ذائي ،واستعراض وتحليل التمويل ،والمعلومات المتعلقة بسبل دعم صناديق التمويل المشترك لجهود
االستجابة ،إلى جانب آخر تطورات أولويات االستجابة اإلستراتيجية والتقدم المحرز فيها في ضوء
المؤشرات األساسية.
 .17اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ()IASC
مجموعة مديري برامج الطوارئ (:)EDG
اجتمعت مجموعة مديري برامج الطوارئ للنقاش حول الوضع الراهن في لبنان ومنطقة الساحل الوسطى،
وعقد جلسة تقييمية ،بما في ذلك اعتبارات جدول األعمال االستشرافي ،وأفضل مواقع تقديم الدعم في
الشهور المقبلة.
رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
تعقد االجتماعات المخصصة لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن االستجابة إلى جائحة
كوفيد 19-اآلن بشكل شهري .وقد غطى االجتماع المنعقد في شهر سبتمبر نقاط العمل التالية( :أ) إجراءات
اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي ( /)GHOدورة البرامج اإلنسانية ( )HPCلعام ،2021
خاصةً فيما يتعلق بإطار التحليل المشترك؛ و(ب) قضية حماية األشخاص النازحين داخليًا أثناء إطالق
اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي ()GHO؛ و(جـ) دعم مبادرة آلية كوفاكس إلتاحة لقاحات
كوفيد 19-على الصعيد العالمي  ،و(د) المقترحات الملموسة لتحسين إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية
ومواجهة العوائق البيروقراطية واإلدارية التي تواجهها المنظمات غير الحكومية.
شارك رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت في توقيع البيان الذي أصدروه بشأن العنصرية
والتمييز العنصري .يسلط هذا البيان الضوء على أهمية دراسة حوادث العنصرية والتمييز العنصري في
منظم اتنا بوجه خاص والقطاع اإلنساني بشكل عام والتصدي لها ،ومن أمثلة ذلك توسيع نطاق التنوع في
محيط العمل على جميع المستويات وتبني طرق العمل األكثر شمو ً
ال وتنوعًا.
الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ()OPAG
التقى الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة مرتين في شهر سبتمبر ،أولهما في  12سبتمبر ،حيث
ركز النقاش على العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية وقضايا واجب العناية في ضوء جائحة
كوفيد . 19-وتشارك كل من اتحاد المنظمات غير الحكومية في الصومال والمفوضية السامية لشؤون
الالجئين رئاسة الفريق الفرعي المعني بالعمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية ،وقاما بعرض
األولويات المتفق عليها فيما بين أعضاء الفريق .كما قامت إكفا بمشاركة برنامج األغذية العالمي ()WFP
بعرض التقدم المحرز في مهمة الفريق المتعلقة بواجب العناية ،وستتم مشاركة المسودة األولى من المعايير
الدنيا للفريق مع الفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGفي منتصف أكتوبر.
وفي االجتماع الثاني للفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( ،)OPAGناقش الحضور أولويات
فرق النتائج في ضوء تمديد والياتها حتى نهاية عام  .2021وانطالقًا من تقدير الفريق لقيمة النتائج التي
تم تحقيقها ،خاصةً في األشهر األخيرة خالل االستجابة إلى جائحة كوفيد ،19-ناقش الفريق سبل تنسيق
العمل وتعزيز التعاون بين فرق النتائج وترشيد هياكلها ،وتعزيز وسائل العمل ،ومنها مثالُ ما يتعلق
بالتفاعل بين فرق النتائج والفريق المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( ،)OPAGوسبل تحسين الدعم
المقدم إلى ميدان العمل وترجمة السياسات إلى ممارسات واقعية ،إلى جانب تحقيق التعاون بين الفريق
المعني بالسياسات التنفيذية والمناصرة ( )OPAGومجموعة مديري برامج الطوارئ ( )EDGالتابعة
للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (.)IASC

 .18آخر أخبار فرق النتائج التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (:)IASC
الفريق األول المعني بالنتائج – االستجابة التشغيلية:
التقى أعضاء الفريق المعني بالنتائج للنظر في الخطوات التالية ومراجعة خطة العمل ،بما في ذلك التوصية
بتبسيط البنود المقرر إنجازها .وتم اقتراح فصل ( 3من بين  )6فرق فرعية – تلك المعنية بالقيادة
اإلنسانية ،وخصوصية البيانات ،والتأهب في حاالت الطوارئ – عن الفريق األول المعني بالنتائج ،وذلك
برغم من استكمال دعم عملها وتقديمه بشكل مشترك بين الوكاالت.
وقد شارك الفريق الفرعي المعني بالعوائق البيروقراطية واإلدارية ( )BAIصياغة دراسته القطرية األولى
التي تركز على ميانمار ،وذلك بالتعاون مع أعضاء الفريق األول المعني بالنتائج لتلقي تعليقاتهم.
الفريق الثاني المعني بالنتائج – المساءلة والشمول :ال توجد تطورات لهذا الشهر.
الفريق الثالث المعني بالنتائج – المناصرة الجماعية:
التقى أعضاء الفريق المعني بالنتائج لمراجعة خطة العمل القائمة والتركيز على تحسين سبل التعاون مع
أعضاء فرق العمل األخرى المعنية بالنتائج ومجموعة مديري برامج الطوارئ (.)EDG
الفريق الفرعي المعني بتغير المناخ والتابع للرابع الثالث المعني بالنتائج:
التقى أعضاء الفريق الفرعي المعني بتغير المناخ عبر اإلنترنت في  24سبتمبر  2020للنقاش حول
الفعاليات المقبلة ،ووضع الرسائل األساسية وإستراتيجية المناصرة المتعلقة بتغير المناخ ،باإلضافة إلى
المبادرات المشتركة المحتملة.
الفريق الرابع المعني بالنتائج – الترابط:
انعقدت الجلسة المشتركة بين الشبكة الدولية المعنية بحاالت النزاع والهشاشة والفريق الرابع المعني
بالنتائج والتابع للجنة الدولية المشتركة بين الوكاالت في  24سبتمبر للنقاش حول ركيزة السالم في الترابط
بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم ،وقد تناقش الحضور عن معنى "السالم" في سياق الترابط بين العمل
اإلنساني والتنمية والسالم ( .)HDPNوقام فريق مكون من خمسة خبراء باستكشاف عدد من المعضالت
المتعلقة بعنصر السالم من عناصر الترابط الثالثي بهدف تبديد سوء التفاهم وطلبًا للوضوح .كما عرض
منتدى المنظمات غير الحكومية في مالي وجهات نظرها بشأن التحديات والفرص المحتملة للحصول على
المساعدة اإلنسانية والحماية في مالي ،مع مراعاة التعقيدات السياسية المستمرة.
والتقى أعضاء شبكة الممارسين المعنية بالترابط بأعضاء الفريق الرابع المعني بالنتائج خالل االجتماع
الذي يسرته إكفا بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPحيث تمحور النقاش حول الوضع في
الكاميرون وجوانب إطالق الترابط حاليًا في البالد.
الفريق الخامس المعني بالنتائج ( – )RG5تمويل األنشطة اإلنسانية :اطلع على آخر المستجدات أعاله
في قسم "التمويل".
 .19دعم منتديات المنظمات غير الحكومية:
كبيرا عبر مشروع
ال تزال أنشطة منتديات المنظمات غير الحكومية في مختلف المناطق تكتسب زخ ًما
ً
تعزيز إكفا ،ومن بين األنشطة األخيرة ما يلي:
•

استضافة ورشة العمل الوطنية حول الحوار بشأن العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية
التي تنظمها شبكة الالجئين والمهاجرين في تنزانيا ( )TAREMINETفي  8سبتمبر ،2020
في مدينة دار السالم ،تنزانيا ،وذلك بهدف توعية الجهات الفاعلة المحلية في العمل اإلنساني

وأعضاء شبكة  TAREMINETبأهمية الوصول إلى فهم مشترك لمفهوم "العمل مع ودعم
المؤسسات المحلية والوطنية" في السياق التنزاني.
للمزيد من المعلومات حول نتائج
.michael.hyden@icvanetwork.org

ورشة

العمل،

يرجى

التواصل

مع

•

يجري حاليًا تجميع نتائج التقييم الذي أجرته المنظمات غير الحكومية الفلسطينية حول "مشاركة
المنظمات غير الحكومية المحلية في مجموعة العمل ودورة البرامج اإلنسانية" ،كما يجري تنظيم
جلسات بناء القدرات من خالل الدعم المقدم من صندوق تعزيز منتديات المنظمات غير الحكومية.

•

تعزيز حضور محافل المنظمات غير الحكومية المتلقية للدعم وقدرتها على التنسيق في إطار
الحيز اإلنساني ،إلى جانب المنصات الناشئة للتنسيق في مختلف المحافل – مبادرة المنظمات
اإلنسانية الكاميرونية ( / )CHIOتنسيق المنظمات اإلنسانية الدولية غير الحكومية
( )CHINGOفي الكاميرون.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بمنتديات المنظمات غير الحكومية ،يرجى التواصل مع
.Obele.Oluchukwu@icvanetwork.org
إدارة التغيير :القضايا الشاملة
 .20التنوع والشمول
حقوق الطفل
احفظ الموعد :مشاورات الشراكة في األوضاع اإلنسانية لعام  2020بين اليونيسيف والمنظمات غير
الحكومية
يسر إكفا ومنظمة اليونيسيف دعوتكم إلى حضور المشاورات بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية
لعام  ، 2020والتي ستنعقد عبر اإلنترنت على مدار ثالثة أيام ،من  17إلى  19نوفمبر  .2020يرجى
حفظ الموعد في تقويمكم.
سيتم اإلعالن عن المزيد من المعلومات ،بما في ذلك معلومات التسجيل ،قريبًا.
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات
قام كل من إكفا و الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية اإلنسانية ( ،)PHAPبمشاركة الفريق
المرجعي المعني بدمج األشخاص ذوي اإلعاقات في العمل اإلنساني وأمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ،بتنظيم ندوة إلكترونية في  17سبتمبر للنقاش حول سبل تنفيذ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة
مؤخرا في االستجابة
بين الوكاالت حول دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني والتي تم إقرارها
ً
لجائحة كوفيد .19-تسجيل الندوة اإللكترونية متاح هنا.
 .21مساحات المجتمع المدني في العمل اإلنساني:
توجد مجموعتان مفيدتان من األدوات في هذا الصدد:
•

المناصرة في المناطق المحظورة :مجموعة أدوات لمنظمات المجتمع المدني .تعد مجموعة أدوات
المناصرة في المناطق المحظورة من إعداد صندوق شريان الحياة لمساعدة مؤسسات المجتمع
مصدرا عمليًا يؤكد على إمكانية
المدني المحاصرة ( )Lifeline Embattled CSO Assistance Fund
ً
القيام بجهود المناصرة حتى في المناطق شديدة التقييد.

•

مجموعة أدوات فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية ( :)FATFمعايير مكافحة غسيل األموال
ومكافحة تمويل اإلرهاب ومعايير وإجراءات فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية :مجموعة
أدوات للمنظمات غير الهادفة للربح.

للمزيد من المعلومات حول حيز مؤسسات المجتمع المدني وأعمالها ،يرجى التواصل مع
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

 .22الوقاية:
صندوق التوعية والتواصل بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين (:)PSEA
شاركت إكفا مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في فبراير  2020إطالق صندوق التوعية والتواصل
بشأن الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( )PSEAبهدف دعم بالغ األهمية الذي تقوم به المنظمات
غير الحكومية كل يوم لضمان أن األشخاص الذين نعمل معهم على علم تام بأن المساعدة اإلنسانية ليست
مشروطة أبدًا بأي معاملة أو تبادل منفعة من أي نوع ،ومن أجل تفادي وقوع حوادث االستغالل واالنتهاك
الجنسيين ،والتوعية بوجود آليات اإلبالغ .وقد استلم الصندوق منذ نشأته أكثر من  1600طلب ،ويسرنا
اإلعالن عن اختيار  19منظمة غير حكومية من  19بلد مختلف ،وتحويل جميع المنح إليها للبدء في تنفيذ
مشروعاتها المقرر انتهائها بحلول نهاية .2020
للمزيد من المعلومات ،يرجى النقر هنا  .لالستفسار عن الصندوق ،يرجى التواصل مع
.alon.plato@icvanetwork.org
حزمة التعلم المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( )PSEAمتاحة اآلن بلغات إضافية
إن حزمة التعلم التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت والخاصة بالحماية من االستغالل واالنتهاك
الجنسيين والتي ساهمت إكفا في إعدادها متاحة اآلن بلغات إضافية لتستخدمها جميع الجهات الفاعلة في
تدريب وتوعية العاملين معها بشأن االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي .حزمة التعلم متاحة اآلن
باللغات اإلنجليزية ،والفرنسية ،والعربية ،واإلسبانية ،على أن تتوافر بالمزيد من اللغات في المستقبل.
الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ( )PSEAفي السياق الياباني مع منصة اليابان
شاركت إكفا كمتحدث رئيسي في الندوة اإللكترونية المنعقدة في  30سبتمبر بعنوان "التصدي لحوادث
االستغالل واالنتهاك والتحرش الجنسي والوقاية منها في التنمية الدولية والمساعدات اإلنسانية :الدروس
المستفادة من المنظمات الدولية واليابانية" .نظمت هذه الندوة وزارة الشؤون الخارجية اليابانية والفريق
العامل التابع لمركز المنظمات غير الحكومية الياباني للتعاون الدولي ( )JANICوالمعني بالحماية من
االستغالل واالنتهاك الجنسيين  ،باالشتراك مع منظمة منصة اليابان العضو في إكفا ،وذلك بهدف توعية
الجمهور الذي بلغ عدده  170من مختلف األطراف المعنية بالمبادرات الحالية والنقاشات الدائرة حول
الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين على المستوى العالمي وفي السياق الياباني.
شراكات إكفا
 . 23دعوة لحضور فعالية :نحو عالم أفضل :دعوة إلى التحرك في  10-9ديسمبر 2020
تشارك إكفا في تنظيم فعالية " نحو عالم أفضل :دعوة إلى التحرك" التي تقودها منظمة .Impact17
سا اآلن؟
هل تشعر باإلحباط جراء القيادة الفكرية في أوقات الحاجة الملحة؟ هل تريد أن ترى تحر ًكا ملمو ً
هل أنت الشريك المثالي؟ انضم إلى سلسلة "عيادات الشراكة" التفاعلية في فعالية
 STEP/IMPACT17حيث تمتلك  IMPACT17وشركائها مجموعة مميزة من الشبكات في
القطاعات ذات الصلة .نهدف أن نتمكن م ًعا من تأمين مشاركة ما يقارب  1500إلى  2000مشارك من
الجنسين ومن مختلف المناطق الجغرافية .فيما يلي موضوعات المؤتمر:

•
•
•
•

المجتمع المستدام
التكنولوجيا واالبتكار
البيئة والطبيعة
الشراكة من أجل عالم أفضل

تشارك أيضًا منظمة Grenoble Ecole de Management and Partnership Brokers
 Associationفي الفريق المنظم لهذه الفعالية .إننا ندعوك ،باعتبارك من الممارسين للشراكة ،إلى ملء
هذا االستبيان الذي يستغرق خمس دقائق  ،لتساعدنا في أن تكون الفعالية ذات صلة بممارستك المهنية .ما
هي التحديات الرئيسية في الشراكات عبر القطاعات؟
انضم إلى الجلسات ،وشاركنا بخبراتك ،واكتشف أفضل طرق مواجهة التحديات األكثر شيوعًا.
للمزيد من المعلومات ،ولمشاركة األعضاء في التجهيز للفعالية ،يرجى التواصل مع
.secretariat@icvanetwork.org
سنبقيكم على علم بالمستجدات على مدار الشهر القادم في هذا القسم من النشرة الشهرية.

خاص بالمنطقة
تعمل الفرق اإلقليمية في إكفا على نحو مكثف مع فرق التنسيق المشتركة بين الوكاالت لضمان مشاركة
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وإسهامها النشط في عمليات التأهب واالستجابة القائمة لجائحة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد ،"١٩-ويشمل ذلك التنسيق على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية.
 .24آسيا ومنطقة المحيط الهادئ:
المشاورات بين مصرف التنمية اآلسيوي والمنظمات غير الحكومية :آسيا والمحيط الهادئ :األوضاع
الهشة والمتضررة من النزاعات
نظم مصرف التنمية اآلسيوي في  25سبتمبر اجتماع تشاوري إلكتروني مع المنظمات غير الحكومية
بمشاركة إكفا ،وذلك لوضع نهج المصرف الجديد للعمل في البلدان المتضررة من النزاعات ،مثل أفغانستان
وميانمار ،والدول الجزرية الصغيرة مثل جزر مارشال وكيريباتي وتوفالو .هناك أسباب فريدة تقف وراء
هشاشة األوضاع في هذه المنطقة ،ولذلك نسعى ،واضعين ما سبق في االعتبار ،إلى التواصل مع األطراف
المعنية من مؤسسات المجتمع المدني التي ترغب في المشاركة في المشاورات حول طرق تطوير نُ ُهج
معينة لكل سياق .كما سنستضيف في إكفا عملية المشاورات ذات الجولتين :حضرت الجولة األولى
المنظمات غير الحكومية األعضاء في إكفا ،خاصةً شبكات المنظمات غير الحكومية التي تعمل في
األوضاع الهشة والمتضررة من النزاع ،وذلك لمساعدة مصرف التنمية اآلسيوي على تحديد نطاق النهج،
وستهدف الجولة الثانية من المشاورات إلى االستجابة إلى مسودة النهج واإلسهام فيها الحقًا.
سلسلة التعلم المشتركة بين إكفا والشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها ()ADRRN
والمنتدى اإلنساني في إندونيسيا ( )HFIوالمبادرة اإلنسانية (" :)HIالعمل اإلنساني في العصر العادي
الجديد"
تقوم كل من المبادرة اإلنسانية ( )HIوالمنتدى اإلنساني في إندونيسيا ( ،)HFIبدعم من الشبكة اآلسيوية
للحد من الكوارث واالستجابة لها ( )ADRRNوإكفا ،بإنتاج سلسلة من الندوات اإللكترونية ( 5ندوات)
في الفترة من يوليو وحتى نهاية  ،2020بهدف خلق منصة لمؤسسات المجتمع المدني وشبكاته في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ للنقاش المفتوح حول الموضوعات الهامة ،مع التركيز على طرق تكييف مؤسسات
المجتمع المدني لعملها من أجل استيفاء االحتياجات في عصر جائحة كوفيد .19-ركزت الندوة اإللكترونية

الثانية التي انعقدت في  26أغسطس على "دور مؤسسات المجتمع المدني واستدامتها في العصر العادي
الجديد" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،بينما ركزت الندوة اإللكترونية الثالثة في  23سبتمبر على
موضوع "األطفال باعتبارهم فئات مستضعفة في وسط النزاع".
ستنعقد الندوة اإللكترونية التالية في  28أكتوبر  2020حول موضوع" :الحفاظ على المساءلة في
االستجابة اإلنسانية خالل الجائحة".
التحديات والفرص المتعلقة بحماية التنقالت البحرية لالجئين الروهينغا
شارك مكتب إكفا في  25سبتمبر بشكل مباشر في جلسة إحاطة حول "التنقالت البحرية لالجئين الروهينغا
عبر بحر أندامان :التحديات والفرص المتعلقة بالحماية" ،حيث تم تبادل آخر تطورات التنقالت البحرية
لالجئين الروهينغا في  ،2020و النقاش حول عدد من جهود ونهج المناصرة اإلقليمية فيما يتعلق بالحماية
في البحر.
للمزيد من المعلومات حول نطقة
.Qingrui.Huang@icvanetwork.org

آسيا

والمحيط

الهادئ،

يرجى

التواصل

مع

 .25منطقة إفريقيا:
كوفيد :19-شهد شهري أغسطس وسبتمبر زيادات متفرقة في حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19-في
إفريقيا ،ومع ذلك فقد تسبب الوضع المتفاقم في مراجعة عدة بلدان للتقييدات الخاصة بها .هناك تحسن
هائل في إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحتاجة إلى التدخل اإلنسانية ،ولكن ال زال هناك أيضًا أوضاع
حرجة .وقد دعت المنظمات غير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تعزيز إمكانية الوصول
إلى المناطق البعيدة ،إلى جانب توسيع نطاق مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية في عمليات
التخطيط والتنفيذ .وبشكل عام ،تلقت تحركات المنظمات غير الحكومية الدعم وتم االستماع إلى وجهات
نظرها على مختلف المستويات مع التركيز بوجه خاص على الكاميرون ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية،
ومالي.
والصومال،
الفريق العامل المشترك بين الوكاالت في إفريقيا ( :)IAWGتساهم إكفا حاليًا في عمل الفريق العامل
المشترك بين الوكاالت في إفريقيا ( ،)IAWGفي الفريق العامل المؤسس حديثًا والمعني بجائحة كوفيد-
 ، 19ويتمثل دور إكفا األساسي في ربط عمل الفريق العامل الذي تتبعه بالعمل المنجز على المستوى
االتجاهين.
في
والخبرات
المعلومات
تبادل
وضمان
العالمي
الساحل :تم التأكيد على التركيز بوجه خاص على منطقة الساحل ،مع استعدادات المنظمات غير الحكومية
للمساهمة في اجتماع كبار المسؤولين ( ) SOMواالجتماع الوزاري للنقاش حول منطقة الساحل والمقرر
انعقاده في أكتوبر  .2020وقد نجحت جهود إكفا في الدفع نحو حضور منتديات المنظمات غير الحكومية
في اجتماع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والشبكة الدولية المعنية بحاالت النزاع
والهشاشة.
قسرا في العالم :ساهمت إكفا ،بالتعاون مع المكتب اإلقليمي للمفوضية
تقرير حالة األشخاص النازحين
ً
السامية لشؤون الالجئين في نيروبي ومعهد الدراسات األمنية ( )ISSفي أديس أبابا ،في إعداد وثيقة
قسرا في العالم والمقرر نشرها في السنة
المعلومات األساسية المتعلقة بتقرير حالة األشخاص النازحين ً
المقبلة ،وذلك بهدف توفير لمحة عامة عن أهم اإلنجازات في مناطق القرن اإلفريقي والبحيرات الشرقية
والعظمى ،فيما يتعلق بالسياسات والممارسات على مدار العقد الماضي.
كما عقدت إكفا عدة اجتماعات ،وقامت بالربط بين أعضائها وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بالتنمية ( )IGADفيما يتعلق "بإعالنات كامباال بشأن الوظائف وسبل العيش واالعتماد على الذات
لالجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية".

للمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع  marco.rotelli@icvanetwork.orgأو
.Addis.Tesfa@icvanetwork.org
 .26منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ورشة عمل تحليل السياق التابعة للخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات
(/)3RPخطة االستجابة اإلنسانية ( 30-29 :2021 )HRPسبتمبر:
شارك ممثل إكفا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كضيف في ورشة عمل تحليل السياق التابعة
للخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات (/)RP3خطة االستجابة اإلنسانية ()HRP
لعام  ،2021التي نظمتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في  29-28سبتمبر .وقد ركز النقاش على "مسار سوريا ،التحديات
والفرص" .ومن بين الضيوف اآلخرين في الندوة ممثلي المنظمات غير الحكومية السورية ،والمنظمة
الدولية المعنية بسالمة المنظمات غير الحكومية ( ،)INSOووكاالت األمم المتحدة ،والعاملين في المراكز
الصحية السورية بأكملها .وقد ركزت مالحظات إكفا على المجاالت التالية:
•
•

تمويل البيئة وجهود المناصرة الموجهة األخرى
العمل مع ودعم المؤسسات المحلية والوطنية فيما يتعلق بما يلي( :أ) الصفقة الكبرى( ،ب) بيئة
العمل( ،جـ) دور المنظمات النسائية.

ملخص برنامج الشراكة والمشاركة الخاص بشبكات المنظمات غير الحكومية السورية
يعتبر برنامج الشراكة والمشاركة الخاص بشبكات المنظمات غير الحكومية السورية بمثابة شراكة
إستراتيجية بين البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وإكفا ،من أجل تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني السورية وتمكينها من االضطالع بدورها الحيوي في عمليات التنسيق والتمثيل،
من خالل تعزيز المهارات والقدرات في مختلف المجاالت ،ومنها التنسيق المشترك ،والحوكمة ،والتخطيط
اإلستراتيجي .لمعرفة المزيد عن البرنامج ،انقر هنا.
 .27منطقة أمريكا الالتينية:
•
•

•

إننا نسعى للتواصل مع أعضائنا في المنطقة ودعوتهم إلى عقد اجتماع للنقاش حول دور إكفا
ومستقبلها في منطقة أمريكا الالتينية بالتعاون مع أعضائنا.
إننا نواصل العمل عن كثب مع المنتديات الكولومبية ،ولقد بدأنا بالفعل في التواصل مع المنتديات
في فنزويال ،كما نواصل السعي للتواصل مع المنتديات في المنطقة من أجل تعزيز عمل أعضائنا
وشبكاتنا.
لقد قمنا بالتواصل مع ائتالف الالجئين والمهاجرين والنازحين في منطقة أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي لعرض أعمالنا في المنطقة ،ونأمل في مواصلة تعزيز روابط التعاون.

للمزيد من المعلومات عن العمل القائم في منطقة أمريكا الالتينية ،يرجى التواصل مع
.lina.gomez@icvanetwork.org
فرص التعلم
 .28ندوة عبر اإلنترنت :تأثير إزالة المخاطر المصرفية على العمل اإلنساني
انضم إلى الندوة اإللكترونية الثالثة التي تنظمها إكفا و الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة والحماية
عصرا بتوقيت غرينتش ،والتابعة لسلسلة التعلم بعنوان "إدارة
اإلنسانية في  22أكتوبر ،الساعة الثالثة
ً

المخاطر في الواقع العملي" والتي تركز على إزالة المخاطر المصرفية وأثر ذلك على العمل اإلنساني.
على مدار السنوات القليلة الماضية ،تزايد تأثير قضية "إزالة المخاطر المصرفية" على قدرة المنظمات
غير الحكومية اإلنسانية على تحويل األموال بأمان وفعالية إلى البرامج التي ينتفع فيها األشخاص األكثر
احتيا ًجا .وفي حين أن إزالة المخاطر المصرفية قد يؤثر في عمليات أي نوع من المنظمات ،إال أن
المنظمات اإلنسانية تتضرر بوجه خاص بسبب طبيعة عملها والسياقات التي تعمل فيها .بعد جلسة اإلحاطة
االستهاللية ،سينضم إلينا السيد خليل ديساي ،رئيس اإلدارة في جميع أنحاء العالم في منظمة اإلغاثة
اإلسالمية ،من بين أعضاء النقاش من الخبراء اآلخرين ،للنقاش حول التحديات العملية التي تواجهها
المنظمات غير الحكومية اإلنسانية ،وسبل التعامل مع هذه القضية من منظور إدارة المخاطر والمناصرة.
 .29تسجيل الندوة المنعقدة عبر اإلنترنت :الموازنة بين تقبل المخاطر وتحمل المخاطر في العمليات
اإلنسانية :تسجيل هذه الندوة اإللكترونية متاح اآلن منذ  8سبتمبر  ،2020ويمكنك االستماع إلى البث
الصوتي للندوة أينما كنت! استضاف هذه الندوة إكفا بالتعاون مع الجمعية الدولية للعاملين في المساعدة
والحماية اإلنسانية ( ،) PHAPللتركيز على مفهومين توأمين ،هما تقبل المخاطر وتحمل المخاطر .إن
فهم مفاهيم تقبل المخاطر وتحمل المخاطر وتطبيقها بشكل صحيح أمر من الضروري أن تتقنه المنظمات
اإلنسانية لضمان أنها تعمل في حدود قدرتها على إدارة المخاطر .اعرف المزيد هنا!
 .30شهادة أساسيات جمع التبرعات:
عزز إستراتيجياتك في جمع التبرعات ألجل حاالت الطوارئ اإلنسانية والبرامج اإلنمائية من خالل تعلم
طرق زيادة إيرا داتك منظمتك ،والبحث عن الجهات المانحة الرئيسية والحفاظ عليها ،وتطبيق االتجاهات
الجديدة في جمع التبرعات .اعرف المزيد من خالل هذه الدورة التدريبية التي تقدمها منظمة Disaster
.Ready
 .31الدورات التدريبية التنفيذية القصيرة عبر اإلنترنت – طوال شهر ديسمبر 2020
عزز مهاراتك وطور مجالك المهني في قطاع العمل اإلنساني من خالل الدورات التدريبية التنفيذية
القصيرة عبر اإلنترنت التي يقدمها مركز جنيف للدراسات اإلنسانية حول موضوعات مثل:
•
•
•

العنف الجنسي في أوضاع النزاعات وحاالت الطوارئ
التفاوض في األزمات اإلنسانية
إدارة دورة المشروعات اإلنسانية

لمعرفة المزيد والتسجيل ،انقر هنا.
صفحة فرص التعلم والمصادر على موقع إكفا اإللكتروني :تشتمل صفحة مصادر التعلم الخاصة بإكفا
على قائمة منسقة لبرامج التعلم والتدريب اإللكترونية والمباشرة (حيثما كانت متاحة) .يرجى مشاركتنا
بأي فرص مثيرة لالهتمام قد تكون مفيدة لنعرضها في الموقع اإللكتروني .للمزيد من المعلومات ،يُرجى
التواصل مع nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
جديد وجدير بالذكر
 .32تقرير المساءلة اإلنسانية (2020 )HAR
أطلقت منظمة  CHS Allianceتقريرها األخير :تقرير المساءلة اإلنسانية ( ،2020 )HARوالذي
يعرض لمحة عامة باألدلة على التقدم الذي يحرزه قطاع العمل اإلنساني في تقديم المساعدة القائمة على
المساءلة إلى األشخاص المتضررين من األزمات حول العالم ،كما يكشف التقرير عن ثالثة إجراءات
للتأثير المضاعف من أجل التعجيل بتقديم مساعدة بقدر أكبر من المساءلة لألشخاص المتضررين من
األزمات.

 .33المنشور الصادر عن مبادرة حقوق الطفل في االتفاقات العالمية
يهدف المنشور األخير بعنوان "تنفيذ االتفاق العالمي بشأن الالجئين من أجل األطفال :أمثلة العمل المتمحور
حول الطفل" إلى دعم تنفيذ االتفاق العالمي بشأن الالجئين ( )GCRبطريقة تراعي األطفال واالعتبارات
الجنسانية .تضم الوثيقة مجموعة من الممارسات من عمل أعضاء المبادرة حول العالم والتي يمكن التعلم
منها وإعادة تطبيقها .وتعد المبادرة شراكة تضم أكثر من  30وكالة وشبكة ،ومنها إكفا ،من مؤسسات
المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الخيرية ،التي تعمل معًا من أجل ضمان أن تكون
حقوق الطفل في قلب االتفاقين العالميين بشأن الهجرة والالجئين ،واللذان يمهدان الطريق إلى ضمان
استمرارية الرعاية والحماية والدعم المقدم إلى األطفال المهاجرين والالجئين.
 .34يبحث تقرير منظمة إنقاذ الطفل الجديد بعنوان "تقرير الفتيات العالمي :كيف تهدد جائحة كوفيد19-
التقدم المحرز"  25سنة من التقدم المحرز مع الفتيات ومن أجلهن ،والتهديدات التي تفرضها أزمة كوفيد-
 19حاليًا على هذه المكاسب التي تحققت بشق األنفس .يشمل التقرير توقعات جديدة قائمة على التأثير
االقتصادي للجائحة في  ، 2020والذي سيزيد من أعداد الفتيات المعرضات لخطر زواج القصر وحمل
المراهقات .كتب هذا التقرير بإسهام من الفريق االستشاري المكون من الفتيات ،ويضم كل فصل فيه
محتوى ،وقصص ،ومقاطع الفيديو ،والرسوم واألشعار التي كتبها الفتيات ،إلى جانب التوصيات الموجهة
إلى المجتمع الدولي حول سبل العمل مع الفتيات من أجل حماية هذا الجيل ()#ProtectaGeneration
من أسوأ آثار الجائحة.
أضف إلى جدول مواعيدك
كل ثالثاء – سلسلة استعراض أهداف االتفاق العالمي بشأن الهجرة
 9أكتوبر  :االجتماع الحادي والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين (،)UNHCRجنيف
 14أكتوبر :ندوة عبر اإلنترنت حول كوفيد 19-واالتفاقان العالميان بشأن الالجئين والهجرة
 23-19أكتوبر  :مشاورات الشراكة السنوية لبرنامج األغذية العالمي
 20أكتوبر :مؤتمر المائدة المستديرة الوزاري حول منطقة الساحل الوسطى
 22أكتوبر :ندوة عبر اإلنترنت :تأثير إزالة المخاطر المصرفية على العمل اإلنساني
 28أكتوبر :سلسلة التعلم المشتركة بين إكفا والشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها
( )ADRRNوالمنتدى اإلنساني في إندونيسيا ( )HFIوالمبادرة اإلنسانية ( – )HIموضوع الندوة
الرابعة :الحفاظ على المساءلة في االستجابة اإلنسانية خالل الجائحة
 19-17نوفمبر :المشاورات بين اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية
 9ديسمبر :حوار المفوض السامي حول تحديات الحماية  ،2020جنيف ،وعبر اإلنترنت
 10-9ديسمبر :نحو عالم أفضل
 14ديسمبر  :الذكرى السنوية السبعين للمفوضية السامية لشؤون الالجئين
 - 2021 19-18مايو  :المؤتمر السنوي والجمعية العامة إلكفا

